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Studiens syfte
Syfte och mål
Syftet med denna avhandling är att
bidra med kunskap om
specialpedagogik i fritidshemmets
verksamhet.
Frågor som söker svar är
Hur kan specialpedagogik ta sig
uttryck i fritidshemmets
verksamhet?
Hur kan specialpedagogik vara
en resurs i fritidshemmet och
komplettera fritidshemmets
verksamhet

Deltagare/kontext
• Fritidshemmets lärare är deltagare
och
• Fritidshemmet är sammanhanget
• Bronfenbrenners ekologiska modell har
använts som teoretisk ram

Resultat i microsystemet
• Specialpedagogik kan ta sig uttryck i FH genom lärares sätt att
beskriva elevers behov av att utmana sina kunskaper genom
att prova nya saker, samtidigt framkommer det att lärare
förlägger problemet hos eleven snarar än att se hur FH
verksamhet och lärarens handling kan stimulera elevens
deltagande i den fria tiden på FH vilket kan leda till social
exkludering från kamratgemenskapen.
• Specialpedagogik som resurs kan innebära att FHs verksamhet
utgår från elevens perspektiv där behov av stöd identifieras, där
elever kan uppleva sin kompetens som en tillgång och på så
sätt bli socialt inkluderade i kamratgemenskaper.
• Specialpedagogik som komplement kan handla om att lärare i
FH planerar aktiviteter som inkluderar alla elever i
kamratgemenskapen.

Resultat i mesosystemet
• Specialpedagogik kan ta sig uttryck i FH genom att lärare
interagerar med elever och grupper av elever för att öka den
sociala inkluderingen i FH
• Specialpedagogik som resurs kan innebära att lärare
samverkar mellan avdelningar i FH och med andra lärare
och specialpedagog i skolans organisation
• Specialpedagogik som komplement kan handla om att hitta
”verktyg” som anpassas till fritidshemmets verksamhet samt
att utveckla nya sätt att undervisa på i FH. Ett exempel kan
vara tydlig ansvarsfördelning mellan lärare, men också att
använda Lesson study modellen som stöd vid planering och
uppföljning av undervisningen.

Resultat i exo- och makrosystemen
• Specialpedagogik kan ta sig uttryck i FH genom att vid pedagogiska
utredning av särskilt stöd också innesluta FH som en resurs för elevens
möjlighet att både utvecklas personligt och i riktning mot skolans
kunskapskrav. Genom en öppenhet för elevers olikheter kan lärare i FH
skapa en likvärdig undervisning som inkluderar alla elever.
• Specialpedagogik som resurs ställer krav på en organisation som
stödjer samverkan mellan olika professioner inom och mellan skola och
FH, där allas kompetenser värdesätts och där hela skolan arbetar
systematiskt med värdegrundsrelaterade frågor där också elevernas
röster inkluderas
• Specialpedagogik som komplement kan handla om att alla lärare inom
FH och skola värderas lika och där deras unika kompetenser tas till
vara. Det kan också handla om att rikta en kritisk blick mot skolans
värdegrund och sätt att främja alla människors lika värde.

Implikationer för verksamma
Specialpedagogik i fritidshem bör fokusera på fritidshemmets unika
undervisningssituation där man utgår från alla elever i en inkluderande
verksamhet
• Se, identifiera och kartlägg alla elevers behov av stöd i synnerhet de
elever som riskerar att exkluderas.
• Garantera att det alltid finns planerade aktiviteter där alla elever känner
sig inkluderade i FH.
• Samverka med andra yrkesprofessioner i skolan organisation så att det
blir ett vi och inte ett vi-dem.
• Ta vara på varandras styrkor och kompetenser där FH socialt
orienterade pedagogik också inkluderas i den kunskapsorienterade och
vice versa.
• Bryt ner värdegrundsrelaterade frågor i överblickbara mål som
inkluderar alla lärare och elever i FH och skola.

För dig som vill veta mer
•

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1699301/FULLTEXT01.pdf

•
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Lundbäck, B. & Fälth, L. (2019). Leisure-time activities including
children with special needs: A research overview. IJREE–
International Journal for Research on Extended Education, 7(1), 7–
8.
Fälth, L., Lundbäck, B. & Lindberg, A. M. (2020). Pupils with
Special Needs – Collaboration between School and School-Age
Educare. Social Sciences and Education Research Review, 7(2), 726.
Lundbäck, B. (2022). Lärares handlingar i fritidshemmets
utomhusverksamhet – en observationsstudie (inskickad till tidskrift).
Lundbäck, B. & Egerhag, H. (2020), "Lesson Study as a bridge
between two learning contexts", International Journal for Lesson
and Learning Studies, Vol. 9 No. 3, pp. 289-299.

TACK!
Birgitta.Lundback@lnu.se

